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Poprawka 1
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że kobiety w krajach 
rozwijających się zmagają się z poważnym 
problemem nierównego traktowania ze 
względu na płeć w zakresie praw własności 
i w systemie własności; mając na uwadze, 
że dzięki eliminowaniu nierównego 
traktowania ze względu na płeć w zakresie 
dostępu do zasobów produkcyjnych liczba 
głodujących ludzi na świecie spadłaby o 
12-17%,

A. mając na uwadze, że kobiety w krajach 
rozwijających się zmagają się z poważnym 
problemem nierównego traktowania ze 
względu na płeć w zakresie praw własności 
i w systemie własności, zwłaszcza w 
odniesieniu do dostępu do zasobów 
produkcyjnych takich jak grunty i 
zwierzęta gospodarskie; mając na uwadze, 
że kobiety rzadziej dysponują gruntami niż 
mężczyźni, zaś te, którymi dysponują, 
charakteryzują się często niższą jakością; 
mając na uwadze, że dzięki eliminowaniu 
nierównego traktowania ze względu na
płeć w zakresie dostępu do zasobów 
produkcyjnych liczba głodujących ludzi na 
świecie spadłaby o 12-17%,

Or. en

Poprawka 2
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w wielu krajach 
rozwijających się praw własności kobiet 
nie da się dochodzić na drodze prawnej lub 
prawa te nie są społecznie uznawane;

B. mając na uwadze, że w wielu krajach 
rozwijających się praw własności kobiet 
nie da się dochodzić na drodze prawnej lub 
prawa te nie są społecznie uznawane, a 
kobiety często wyklucza się z prawa 
dziedziczenia własności;

Or. en
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Poprawka 3
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w wielu krajach 
rozwijających się praw własności kobiet 
nie da się dochodzić na drodze prawnej lub
prawa te nie są społecznie uznawane;

B. mając na uwadze, że w wielu krajach 
rozwijających się prawa własności kobiet 
nie są społecznie uznawane; mając na 
uwadze, że stykając się z tego rodzaju 
panującymi praktykami 
dyskryminacyjnymi kobiety nie mogą 
dochodzić swoich praw własności na 
drodze prawnej;

Or. sv

Poprawka 4
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w wielu krajach 
rozwijających się praw własności kobiet 
nie da się dochodzić na drodze prawnej lub 
prawa te nie są społecznie uznawane;

B. mając na uwadze, że w wielu krajach 
rozwijających się nie da się dochodzić na 
drodze prawnej bezpiecznego dostępu do 
gruntów i innych praw własności kobiet 
takich jak dziedziczenie oraz dostęp do 
oszczędności i kredytów lub prawa te nie są 
społecznie uznawane;

Or. en

Poprawka 5
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zgodnie z art. 25 
Powszechnej deklaracji praw człowieka 
każdy człowiek ma prawo do posiadania 
odpowiednich środków lub zasobów 
koniecznych do wyprodukowania lub 
pozyskania potrzebnej do życia żywności,

Or. it

Poprawka 6
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że ponad 60% osób 
głodujących to kobiety i dziewczęta oraz że 
w krajach rozwijających się to kobiety 
produkują 60-80% żywności;

Or. it

Poprawka 7
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w krajach 
rozwijających się prawa kobiet do 
własności są naruszane z powodu coraz 
częstszego nabywania gruntów na szeroką 
skalę do celów handlowych lub 
strategicznych, takich jak produkcja rolna, 
bezpieczeństwo żywnościowe 
i energetyczne oraz produkcja biopaliw;

C. mając na uwadze, że w krajach 
rozwijających się prawa kobiet do 
własności są naruszane z powodu coraz 
częstszego nabywania przez kraje 
rozwinięte w krajach rozwijających się
gruntów na szeroką skalę do celów 
handlowych lub strategicznych, takich jak 
produkcja rolna, bezpieczeństwo 
żywnościowe i energetyczne oraz 
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produkcja biopaliw;

Or. it

Poprawka 8
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w krajach 
rozwijających się prawa kobiet do 
własności są naruszane z powodu coraz 
częstszego nabywania gruntów na szeroką 
skalę do celów handlowych lub 
strategicznych, takich jak produkcja rolna, 
bezpieczeństwo żywnościowe 
i energetyczne oraz produkcja biopaliw;

C. mając na uwadze, że w krajach 
rozwijających się prawa kobiet i mężczyzn
do własności są naruszane z powodu coraz 
częstszego nabywania gruntów na szeroką 
skalę do celów handlowych lub 
strategicznych, takich jak produkcja rolna, 
bezpieczeństwo żywnościowe 
i energetyczne oraz produkcja biopaliw; i 
uznając, że zwłaszcza kobiety mają często 
mniejsze szanse na uzyskanie pomocy i 
reprezentacji prawnej, aby skutecznie 
przeciwdziałać naruszeniom ich praw 
własności w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 9
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że w krajach 
rozwijających się prawa kobiet do 
własności są naruszane z powodu coraz 
częstszego nabywania gruntów na szeroką 
skalę do celów handlowych lub 
strategicznych, takich jak produkcja rolna, 
bezpieczeństwo żywnościowe 
i energetyczne oraz produkcja biopaliw;

C. mając na uwadze, że w krajach 
rozwijających się bezpieczny dostęp kobiet 
do gruntów i inne prawa kobiet do 
własności są naruszane z powodu coraz 
częstszego nabywania gruntów na szeroką 
skalę do celów handlowych lub 
strategicznych, takich jak produkcja rolna, 
bezpieczeństwo żywnościowe 
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i energetyczne oraz produkcja biopaliw;

Or. en

Poprawka 10
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze sprawozdanie ONZ 
z 2010 r. „Dostęp do gruntów i prawo do 
pożywienia”, w którym stwierdzono 398 
przypadków zakrojonego na szeroką skalę 
nabycia bądź długotrwałej dzierżawy 
gruntów rolnych w 80 krajach oraz 
wskazano, że tylko 37% projektów 
inwestycyjnych prowadzonych jest w celu 
produkcji żywności, zaś 35% 
poświęconych jest wytwarzaniu biopaliw, 
a także mając na uwadze dane FAO, z 
których wynika, że co roku 19,5 miliona 
hektarów gruntów rolnych przekształca 
się w tereny przemysłowe i pod zabudowę 
nieruchomości, 

Or. it

Poprawka 11
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich środków finansowych, w 
ramach pomocy na rzecz rozwoju, na 
likwidację problemu nierównego 
traktowania ze względu na płeć w zakresie 

1. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do skorzystania z 
dostępnych środków finansowych, w 
ramach wydajnego pod względem kosztów, 
odpowiedniego i praktycznego sposobu 
zapewniania pomocy na rzecz rozwoju, na 
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praw własności i systemu własności, w tym 
poprzez zgodne z prawem eliminowanie 
wszelkich przejawów dyskryminacji 
kobiet;

likwidację problemu nierównego 
traktowania ze względu na płeć w zakresie 
praw własności i systemu własności, w tym 
poprzez zgodne z prawem eliminowanie 
wszelkich przejawów dyskryminacji 
kobiet;

Or. en

Poprawka 12
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich środków finansowych, w 
ramach pomocy na rzecz rozwoju, na 
likwidację problemu nierównego 
traktowania ze względu na płeć w zakresie 
praw własności i systemu własności, w tym 
poprzez zgodne z prawem eliminowanie 
wszelkich przejawów dyskryminacji 
kobiet;

1. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich środków finansowych, w 
ramach pomocy na rzecz rozwoju, na 
likwidację problemu nierównego 
traktowania ze względu na płeć w zakresie 
praw własności i systemu własności, w tym 
poprzez zgodne z prawem eliminowanie 
wszelkich przejawów dyskryminacji kobiet 
zgodnie z zasadami ustanowionymi w 
deklaracji pekińskiej;

Or. en

Poprawka 13
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich środków finansowych, w 
ramach pomocy na rzecz rozwoju, na 
likwidację problemu nierównego 

1. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich środków finansowych, w 
ramach pomocy na rzecz rozwoju, na 
likwidację problemu nierównego 
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traktowania ze względu na płeć w zakresie 
praw własności i systemu własności, w 
tym poprzez zgodne z prawem 
eliminowanie wszelkich przejawów 
dyskryminacji kobiet;

traktowania ze względu na płeć w zakresie 
bezpiecznego dostępu do gruntów i innych 
praw własności, w tym poprzez zgodne 
z prawem eliminowanie wszelkich 
przejawów dyskryminacji kobiet;

Or. en

Poprawka 14
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich środków finansowych, w 
ramach pomocy na rzecz rozwoju, na 
likwidację problemu nierównego 
traktowania ze względu na płeć w zakresie 
praw własności i systemu własności, w tym 
poprzez zgodne z prawem eliminowanie 
wszelkich przejawów dyskryminacji 
kobiet;

1. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do przeznaczenia 
odpowiednich środków finansowych i 
zapewnienia specjalnych postanowień, w 
ramach pomocy na rzecz rozwoju, na 
likwidację problemu nierównego 
traktowania ze względu na płeć w zakresie 
praw własności i systemu własności, w tym 
poprzez zgodne z prawem eliminowanie 
wszelkich przejawów dyskryminacji 
kobiet;

Or. it

Poprawka 15
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. potwierdza zaangażowanie Unii 
Europejskiej na rzecz ograniczenia 
ubóstwa na świecie w kontekście 
zrównoważonego wzrostu oraz że równość 
płci będzie stanowiła istotny element 
wszystkich polityk i praktyk stosowanych 
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przez UE w stosunkach z krajami 
rozwijającymi się 1;
__________________
1 Dz.U. C 46 z 24.2.2006.

Or. en

Poprawka 16
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie pewnych prawnie 
stosunków handlowych i umownych w 
społeczeństwach równych i 
demokratycznych; jest zdania, że każdy 
obywatel ma prawo do nieograniczonego 
posiadania i dysponowania swoją 
własnością bez ingerencji ze strony 
państwa;

Or. sv

Poprawka 17
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk 
mających na celu zwiększenie dostępu 
kobiet do własności w krajach 
rozwijających się musi towarzyszyć 
opracowanie niezbędnych mechanizmów 
pomocy finansowej (takich jak 
oszczędności, kredyty i ubezpieczenia), 
a także wzmocnienie pozycji kobiet oraz 
organizacji pozarządowych, w tym 

2. podkreśla konieczność zapewnienia 
równego dostępu kobiet i mężczyzn do 
własności w krajach rozwijających się; jest 
zdania, że działaniu temu musi 
towarzyszyć opracowanie niezbędnych 
mechanizmów pomocy finansowej (takich 
jak oszczędności, kredyty i ubezpieczenia); 
sądzi, że wspomniane wzmocnione polityki 
przełożą się na wzmocnienie pozycji 
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poprawa znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększenie 
rozpowszechniania informacji i dostępu do 
niej oraz stworzenie systemu usług 
prawnych;

kobiet, organizacji pozarządowych oraz 
przedsiębiorstw; uważa, że przyniosą one 
poprawę znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększą
rozpowszechnianie informacji i dostęp do 
niej oraz stworzą system usług prawnych;

Or. sv

Poprawka 18
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk 
mających na celu zwiększenie dostępu 
kobiet do własności w krajach 
rozwijających się musi towarzyszyć 
opracowanie niezbędnych mechanizmów 
pomocy finansowej (takich jak 
oszczędności, kredyty i ubezpieczenia), 
a także wzmocnienie pozycji kobiet oraz 
organizacji pozarządowych, w tym 
poprawa znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększenie 
rozpowszechniania informacji i dostępu do 
niej oraz stworzenie systemu usług 
prawnych;

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk 
mających na celu zwiększenie dostępu 
kobiet do własności w krajach 
rozwijających się musi towarzyszyć 
opracowanie niezbędnych mechanizmów 
pomocy finansowej (takich jak 
oszczędności, kredyty i ubezpieczenia), 
a także wzmocnienie pozycji kobiet oraz 
organizacji pozarządowych, w tym 
poprawa znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększenie 
rozpowszechniania informacji i dostępu do 
niej, stworzenie systemu usług prawnych 
oraz szkoleń uwzględniających kwestie 
płci dla dostawców usług finansowych;

Or. en

Poprawka 19
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk 2. podkreśla, że wzmocnienie polityk 
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mających na celu zwiększenie dostępu 
kobiet do własności w krajach 
rozwijających się musi towarzyszyć 
opracowanie niezbędnych mechanizmów 
pomocy finansowej (takich jak 
oszczędności, kredyty i ubezpieczenia), 
a także wzmocnienie pozycji kobiet oraz 
organizacji pozarządowych, w tym 
poprawa znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększenie 
rozpowszechniania informacji i dostępu do 
niej oraz stworzenie systemu usług 
prawnych;

mających na celu zwiększenie dostępu 
kobiet do własności w krajach 
rozwijających musi zostać uwzględnione w 
krajowych programach i musi mu
towarzyszyć opracowanie niezbędnych 
mechanizmów pomocy finansowej (takich 
jak oszczędności, kredyty, mikrokredyty
i ubezpieczenia), a także wzmocnienie 
pozycji kobiet oraz organizacji 
pozarządowych, w tym poprawa 
znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, wspieranie edukacji 
dziewcząt, zwiększenie rozpowszechniania 
informacji i dostępu do niej oraz 
stworzenie systemu usług prawnych;

Or. en

Poprawka 20
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk 
mających na celu zwiększenie dostępu 
kobiet do własności w krajach 
rozwijających się musi towarzyszyć 
opracowanie niezbędnych mechanizmów 
pomocy finansowej (takich jak 
oszczędności, kredyty i ubezpieczenia), 
a także wzmocnienie pozycji kobiet oraz 
organizacji pozarządowych, w tym 
poprawa znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększenie 
rozpowszechniania informacji i dostępu do 
niej oraz stworzenie systemu usług 
prawnych;

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk 
mających na celu zwiększenie równego 
dostępu kobiet do oszczędności, kredytów i 
ubezpieczeń w krajach rozwijających się 
musi towarzyszyć opracowanie 
niezbędnych mechanizmów pomocy 
finansowej (takich jak oszczędności, 
kredyty i ubezpieczenia), a także 
wzmocnienie pozycji kobiet oraz 
organizacji pozarządowych, w tym 
poprawa znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększenie 
rozpowszechniania informacji i dostępu do 
niej oraz stworzenie systemu usług 
prawnych;

Or. en
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Poprawka 21
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk 
mających na celu zwiększenie dostępu 
kobiet do własności w krajach 
rozwijających się musi towarzyszyć 
opracowanie niezbędnych mechanizmów 
pomocy finansowej (takich jak 
oszczędności, kredyty i ubezpieczenia), 
a także wzmocnienie pozycji kobiet oraz 
organizacji pozarządowych, w tym 
poprawa znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększenie 
rozpowszechniania informacji i dostępu do 
niej oraz stworzenie systemu usług 
prawnych;

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk 
mających na celu zwiększenie dostępu 
kobiet do własności w krajach 
rozwijających się musi towarzyszyć 
opracowanie niezbędnych mechanizmów 
pomocy finansowej (takich jak 
oszczędności, kredyty i ubezpieczenia), 
a także wzmocnienie pozycji kobiet oraz 
organizacji pozarządowych, w tym 
poprawa znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększenie 
rozpowszechniania informacji i dostępu do 
niej oraz stworzenie systemu pomocy 
prawnej;

Or. it

Poprawka 22
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk 
mających na celu zwiększenie dostępu 
kobiet do własności w krajach 
rozwijających się musi towarzyszyć 
opracowanie niezbędnych mechanizmów 
pomocy finansowej (takich jak 
oszczędności, kredyty i ubezpieczenia), 
a także wzmocnienie pozycji kobiet oraz 
organizacji pozarządowych, w tym 
poprawa znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększenie 
rozpowszechniania informacji i dostępu do 
niej oraz stworzenie systemu usług 

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk 
mających na celu zwiększenie dostępu 
kobiet do własności w krajach 
rozwijających się musi towarzyszyć 
opracowanie niezbędnych mechanizmów 
pomocy finansowej (takich jak 
oszczędności, kredyty, w tym dotacje, 
mikrokredyty oraz ubezpieczenia), a także 
wzmocnienie pozycji kobiet oraz 
organizacji pozarządowych, w tym 
poprawa znajomości zagadnień prawnych i 
finansowych kobiet, zwiększenie 
rozpowszechniania informacji i dostępu do 
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prawnych; niej oraz stworzenie systemu usług 
prawnych;

Or. it

Poprawka 23
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by w pracach na rzecz 
rozwoju aktywnie promowały 
przedsiębiorczość i prawa własności 
kobiet w ramach zaangażowania na rzecz 
poprawy niezależności kobiet od ich 
mężów i wzmacniania gospodarek 
krajowych;

Or. sv

Poprawka 24
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, by przy opracowywaniu 
polityk na rzecz rozwoju uwzględniły 
zakrojony na szeroką skalę proces 
nabywania gruntów celem ochrony kobiet 
i dzieci przed ubóstwem i głodem;

3. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, by przy opracowywaniu 
polityk na rzecz rozwoju miały na uwadze 
ochronę kobiet i dzieci przed ubóstwem i 
głodem;

Or. en



AM\871123PL.doc 15/19 PE467.232v01-00

PL

Poprawka 25
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, by przy opracowywaniu 
polityk na rzecz rozwoju uwzględniły 
zakrojony na szeroką skalę proces 
nabywania gruntów celem ochrony kobiet i 
dzieci przed ubóstwem i głodem;

3. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, by przy opracowywaniu 
polityk na rzecz rozwoju uwzględniły 
zakrojony na szeroką skalę proces 
nabywania gruntów przez kraje rozwinięte 
w krajach rozwijających się, a zwłaszcza 
na kontynencie afrykańskim, celem 
ochrony kobiet i dzieci przed ubóstwem, 
głodem i przymusowym wydalaniem z ich
wsi i gruntów;

Or. it

Poprawka 26
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, by przy opracowywaniu 
polityk na rzecz rozwoju uwzględniły 
zakrojony na szeroką skalę proces 
nabywania gruntów celem ochrony kobiet i 
dzieci przed ubóstwem i głodem;

3. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, by przy opracowywaniu 
polityk na rzecz rozwoju uwzględniły 
zakrojony na szeroką skalę proces 
nabywania gruntów celem ochrony kobiet i 
dzieci przed ubóstwem i głodem; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by w 
politykach na rzecz rozwoju i pomocy 
humanitarnej wymagały od krajów 
rozwijających się wprowadzania środków 
legislacyjnych w zakresie równości płci i 
przeciwdziałających dyskryminacji w 
odniesieniu do prawa własności ze 
względu na pochodzenie etniczne, rasę i 
stan cywilny oraz działania na rzecz 
usunięcia znaczących przeszkód 
społecznych, politycznych i kulturowych w 
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nabywaniu praw do gruntów;

Or. en

Poprawka 27
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, by przy opracowywaniu 
polityk na rzecz rozwoju uwzględniły 
zakrojony na szeroką skalę proces 
nabywania gruntów celem ochrony kobiet 
i dzieci przed ubóstwem i głodem;

3. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich, by przy opracowywaniu 
polityk na rzecz rozwoju miały na uwadze 
ochronę kobiet i dzieci przed ubóstwem i 
głodem oraz by zajęły się problemem 
zakrojonego na szeroką skalę procesu 
nabywania gruntów przez zagranicznych 
inwestorów, którego konsekwencje 
ponoszą lokalni rolnicy i który wyjątkowo 
negatywnie odbija się na kobietach i 
dzieciach;

Or. en

Poprawka 28
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zbadały, za 
pośrednictwem ONZ, jaki wpływ ma 
proces nabywania gruntów na 
pustynnienie gruntów rolnych, utratę 
przez kobiety prawa pobytu oraz 
własności, zwłaszcza w przypadku kobiet 
samotnych lub pełniących funkcję głowy 
rodziny, a także na bezpieczeństwo 
żywnościowe oraz ich środki do życia, a 
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także środki do życia ich dzieci i innych 
osób pozostających na ich utrzymaniu;

Or. it

Poprawka 29
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa delegacje Unii Europejskiej w 
krajach rozwijających się do 
monitorowania praw własności kobiet, 
mając na względzie poszanowanie tych 
praw, a tym samym ochronę kobiet przed 
ryzykiem ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

Or. it

Poprawka 30
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że 15 października 
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Kobiet Wiejskich i wzywa Unię 
Europejską i państwa członkowskie, aby 
promowały kampanie uświadamiające w 
krajach rozwijających się;

Or. it

Poprawka 31
Silvia Costa
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zwróciły szczególną 
uwagę na prawa własności kobiet w 
sytuacjach pokonfliktowych.

4. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zwróciły szczególną 
uwagę na prawa własności kobiet w 
sytuacjach pokonfliktowych, zwłaszcza w 
krajach, w których praw własności kobiet 
nie można dochodzić na drodze prawnej, a 
prawa te nie są uznawane społecznie.

Or. en

Poprawka 32
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zwróciły szczególną 
uwagę na prawa własności kobiet w 
sytuacjach pokonfliktowych.

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zwróciły szczególną 
uwagę na prawa własności kobiet w 
sytuacjach pokonfliktowych, w 
przypadkach, w których prawa oparte na 
płci, tradycyjnym stosunku do kobiet i 
zdominowanych przez mężczyzn 
hierarchiach stanowią przeszkody dla 
osiągnięcia przez kobiety równych i 
sprawiedliwych praw.

Or. en

Poprawka 33
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zwróciły szczególną 
uwagę na prawa własności kobiet w 
sytuacjach pokonfliktowych.

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zwróciły szczególną 
uwagę na prawa własności kobiet w 
sytuacjach pokonfliktowych poprzez 
wykorzystanie zasobów nowo utworzonej 
Jednostki Narodów Zjednoczonych ds. 
Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet
(UN Women).

Or. en

Poprawka 34
Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zwróciły szczególną 
uwagę na prawa własności kobiet w 
sytuacjach pokonfliktowych.

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by działały na rzecz 
wzmocnienia praw kobiet oraz ich dostępu 
do gruntów, dziedziczenia oraz dostępu do 
kredytów i oszczędności w sytuacjach 
pokonfliktowych.

Or. en


